
Národný onkologický inštitút (NOI) bol zriadený Minis-
terstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 1. augusta 2018 
v rámci Národného onkologického ústavu. 

Poslaním NOI je slúžiť ako klinicko-výskumná, akademická 
a vzdelávacia platforma. 

Hlavným cieľom NOI je komplexne a nezávisle participovať na 
napĺňaní Národného onkologického programu v súčinnosti 
s ostatnými zainteresovanými zložkami vrátane Ministerstva 
zdravotníctva SR, v 5 stanovených oblastiach: epidemiológia, 
prevencia a skríning, diagnostika a liečba, veda a výskum, pod-
porná starostlivosť. 

V rámci epidemiológie zabezpečuje NOI externú analýzu 
dát z Národného onkologického registra, tvorbu informač-
ných výstupov a ich interpretáciu v spolupráci s Národným 
centrom zdravotníckych informácií (NCZI). Hlavným cieľom 
je hodnotenie epidemiologických trendov a tým aj možnosť 
presnejších predikcií a analýz vývoja onkologických ochorení 
do budúcnosti. 

V rámci prevencie a skríningu sa NOI podieľa na koordiná-
cii priebehu a hodnotení skríningových programov vybraných 
onkologických ochorení v súlade s Európskymi odporúčania-
mi. Cieľom skríningových programov je predovšetkým zníže-
nie mortality a morbidity a v určitých prípadoch aj zníženie 
incidencie vybraných onkologických ochorení. Priebežným 
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vyhodnocovaním efektivity skríningového programu sa sta-
novuje krátkodobá aj dlhodobá stratégia ďalšieho priebehu 
skríningových programov. 

V oblasti diagnostiky a liečby participuje NOI na analýze 
potrieb a aktualizácii koncepcie onkologickej starostlivosti 
v spolupráci s príslušnými odborníkmi. 

V oblasti vedy a výskumu NOI priebežne aktualizuje Regis-
ter onkologických klinických skúšaní na Slovensku. Register 
sprístupňuje odbornej a laickej verejnosti dôležité informácie 
o inovatívnych liečebných postupoch v rámci klinických skú-
šaní na Slovensku. 

V rámci NOI pôsobí Slovenská kooperatívna onkologická 
skupina (SCOG), ktorá je formálnym združením profesionálov 
kooperujúcich na realizácii akademických a farmaceutickým 
priemyslom sponzorovaných onkologických klinických skúšaní 
na národnej a medzinárodnej úrovni. 

NOI tiež zabezpečuje tvorbu a priebežnú aktualizáciu edukač-
ných materiálov pre pacientov a laickú verejnosť v spolupráci 
s Európskou spoločnosťou klinickej onkológie (ESMO) a pa-
cientskymi organizáciami.

Aktivity NOI a dôležité informácie pre odbornú a laickú ve-
rejnosť sú zverejnené a priebežne aktualizované na webovej 
stránke: www.noisk.sk.
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